
11AvisA NordlANd helgLørdag 17. oktober 2015

EnklE tiltak: Vanlig håndvask i varmt vann og med såpe er et veldig godt forebyggende tiltak mot smitte.  illustrasjonsfoto

Noe av det beste vi kan 
gjøre for å forebygge syk-
dom og smitte, er å vaske 
hendene våre.
 
Vi har visst det lenge. Allerede for 150 år 
siden fant den ungarske legen Ignaz
Semmelweis ut at dødeligheten  blant 
nybakte mødre stupte fra cirka 20 til én 
prosent da han innførte håndvask blant 
legene på fødeavdelingen på sykehuset 
han jobbet bed. 

Denne nye rutinen med håndhygiene 
som den gang var svært kontroversiell 
ga han tittelen «mødrenes frelser».

de siste årene har vi hatt noen alarmer 
om smittsom influensa her hjemme som 
har ført til økt fokus på hygiene og ren-
hold. Særlig svineinfluensaen førte med 
seg nye rutiner og beredskapsplaner 
mot epidemier. 

Men de førte også til noe mer. Nemlig
fokus på håndhygiene. 

Det ble laget faktaark og sjekklister. 

det dukket opp stativer med desin-
feksjonsmiddel for bruk på hendene der
hvor det var ansamlinger av mennesker 

som for eksempel på treningsstudio, på 
kjøpesentra, på festivaler og i forbindel-
se med offentlige toaletter. 

På steder der det ikke finnes rennende 
vann er dette et flott hygienetiltak og et 
viktig sykdomsforebyggende tiltak. 

hygieNe kAN defineres som vedlike-
hold av sunne vaner eller renslighet. Or-
det hygiene kommer fra gresk «hygieia», 
som betyr «sunn». 

Å være renslig og ta vare på egen per-
sonlige hygiene vil motvirke sykdom og 
ofte også gi velvære og en følelse av god 
helse. 

Det kan også minske risikoen for å 
smitte andre.

vANlig håNdvAsk i varmt vann og 
med såpe er et veldig godt forebyggende 
tiltak mot smitte. 

Et annet godt tips er å ikke hoste eller 
nyse i egen håndflate, men heller hoste 
mot ermet (albue/overarm).

I tillegg kan det være lurt å holde litt
avstand til folk vi vet er syke. 

BArNehAgeNe hAr lært av dette og 
innført gode rutiner for håndvask både 
blant voksne og barn de siste årene. 

Resultatene har ikke uteblitt. 
Både blant store og små har sykefra-

været gått ned. Så det er også en god 
samfunnsnytte i økt fokus på håndvask. 
Ikke er det dyrt heller, og ikke tar det 
lang tid. 

I Bergen viste det seg at slike effektive 
og relativt enkle hygienetiltak førte til 
markert færre innleggelser ved barne-
klinikken under svineinfluensaen i 
2009. 

Det viser at hygienetiltak fungerer og 
at håndhygiene er noe av det mest 
grunnleggende når det gjelder å reduse-
re smittefare. 

ikke miNst er det alltid viktig å vaske 
hendene etter toalettbesøk. 

Bare tenk hvis du putter de samme 
hendene i en skål med peanøtter eller 
potetgull rett etter toalettbesøket, eller 
går rett på kjøkkenet for å lage eller spise 
mat. 

hygieNe omfAttes av begrepet mil-
jørettet helsevern. I utgangspunktet 
omfatter miljørettet helsevern alt i våre 
omgivelser som kan ha innvirkning på 
vår helse, det være seg biologiske, kje-
miske, fysiske eller sosiale faktorer. 

Virksomheter og eiendommer skal 
planlegges, bygges, tilrettelegges, dri-
ves og avvikles på en helsemessig til-
fredsstillende måte, slik at de ikke med-

fører fare for helseskade eller helsemes-
sig ulempe. 

hygieNe er en viktig del i dette bildet. 
Virksomheter som vi i Helse- og miljøtil-
syns Salten ser på spesielt i forhold til 
hygiene er blant annet servicebygninge-
ne på campingplasser og turistsentre, 
asylmottak, hospitser og forsamlingslo-
kaler. 

Hygiene på offentlige toaletter er også 
viktig å vurdere og følge med på. 

De nærmeste årene vil vi ha ekstra fo-
kus på hygiene med håndvask, spesielt i 
barnehager. 

Så husk å vaske hendene dine. Det 
hjelper.

Vask hendene dine!

innsikt

katalin 
nagy Er 
daglig lEdEr 
i hElsE og 
miljøtilsyn 
saltEn.


